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ΘΕΜΑ 14ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Τεχνικά έργα
Πολυπέτρου- Τούμπας».
Σήμερα την 18-12-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄
αριθμ. 22.089/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (23) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (4) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (07):
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (24):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
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*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η συζήτηση και ψήφιση των (2)
πρώτων θεμάτων και ΟΜΟΦΩΝΑ του 3ου θέματος ΕΚΤΟΣ ημερήσιας
διάταξης:
1.Έγκριση ισολογισμού έτους 2015 ΝΠΔΔ Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας.
2.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 ΝΠΔΔ Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας.
3.Παραχώρηση κατά χρήση κλειστού γυμναστηρίου Ευρωπού στην Κοινωφελή
επιχείρηση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσίδη Θεόδωρο ο οποίος είπε :
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1. Οι κατά τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές παραλαβής των έργων
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα
Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής
επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές
παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ.
171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:
1. Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
2. Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
3. Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
 Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του
έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
 Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο
παραλαμβάνεται.
4. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η
διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του
φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις
ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών
υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι
που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή,
υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα
κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β' του παρόντος
άρθρου.
5. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής
παραλαβής καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν
προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο
όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη
προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού

ΑΔΑ: ΩΓΙΣΩΞΡ-ΥΔΟ

οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα
που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
Σχετικά με το παρακάτω έργο: «Τεχνικά έργα Πολυπέτρου- Τούμπας»
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με έγγραφό της μας ανακοίνωσε την περαίωση του
παραπάνω έργου
Την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεώς του και με το σχετικό πρακτικό ορίζει
υπαλλήλους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου.
Μετά το τέλος της εισήγησής του, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από συζήτηση (που έχει καταγραφεί,
λεπτομερώς, στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75
του ν. 3669/2008 (Α' 116)
 τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 16 και την
παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84)
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) και την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Το από 03-12-2018 Πρακτικό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό ορισμού υπαλλήλων για την συγκρότηση Επιτροπής
Προσωρινής παραλαβής του έργου «Τεχνικά έργα Πολυπέτρου- Τούμπας».
Ορίζει αντίστοιχα μέλη της επιτροπής (Δημοτικούς Συμβούλους) ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Αριθμ.
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα

1

4

ΚΩΦΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

(Πρόεδρος)

2

1

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

(Μέλος)
(Μέλος)

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΜΕΤΖΗΣ

Α/Α

Αριθμ.

1

2

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Όνομα
Επώνυμο

ΜΠΡΟΖΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

(Πρόεδρος)

2

5

ΣΟΥΠΛΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

3

(Μέλος)
(Μέλος)

ΗΛΙΑΣ

ΑΡΙΖΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιδιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 279/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 20ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

